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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perubahan lingkungan senantiasa terjadi secara terus menerus dalam 

proses perkembangan dunia usaha yang secara langsung maupun tidak 

langsung akan mempengaruhi kehidupan, cara-cara pemasaran dan terutama 

akan mempengaruhi perilaku manusianya. Hal ini menyebabkan pasar yang 

semula masih menunjukkan ciri-ciri kekurangan dan lebih banyak dikuasai 

industri atau penjual telah berubah menjadi pasar pembeli, dimana sekarang 

produsenlah yang mencari pembeli bukan pembeli yang mencari 

produk.Kondisi ini yang menjadikan produk yang benar-benar berkualitas 

akan mampu memberikan jaminan bahwa produk dapat diterima di pasar dan 

mampu bersaing terutama terhadap produk-produk yang sejenis. 

Masalah kualitas produk merupakan sesuatu hal yang amat penting 

dalam rangka keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas 

perusahaan untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan 

dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengendalian atas 

kualitas tidak saja melaksanakan pengendalian sebelum terjadi kesalahan 

tetapi juga melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan secara efektif untuk 

menanggulangi atau menjaga kesalahan yang telah terjadi, dalam usaha 

pencapaian tujuan perusahaan secara maksimal. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas perusahaan 
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untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat 

dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan, dimana hal tersebut erat 

kaitannya dengan usaha-usaha perusahaan dalam rangka untuk mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

Selain mengutamakan kualitas produk maka perusahaan juga harus 

berupaya mengkomunikasikan seluruh keunggulan yang dimiliki oleh 

perusahaan yaitu melalui kegiatan promosi. Kebijakan tersebut diakukan 

untuk mengantisipasi situasi pasar yang cukup kompetitif, sehingga 

keunggulan yang dimiliki oleh produk harus secara maksimal disampaikan 

kepada konsumen. Strategi yang tepat terkait dengan kegiatan promosi sangat 

diperlukan oleh setiap perusahaan karena tingkat persaingan yang tajam antar 

perusahaan dalam berbagai industri, jumlah konsumen potensial yang semakin 

meningkat dan digunakan untuk meningkatan penjualan.Strategi promosi 

bertujuan untuk memodifikasi tingkah laku, memberitahu, membujuk dan 

mengingatkan. Umumnya promosi yang diterapkan meliputi periklanan, 

penjualan perorangan, promosi dan publisitas.  

Kualitas produk dan promosi merupakan unsur dari bauran 

pemasaran yang memiliki dukungan terkait dengan upaya untuk 

memaksimalkan potensi perusahaan. Kedua unsur bauran pemasaran tersebut 

secara langsung mendukung upaya perusahaan untuk memaksimalkan hasil 

penjualan. Semakin berkualitasnya produk yang ditawarkan dan didukung 

oleh kegiatan promosi secara maksimal maka akan memberikan jaminan 

bahwa produk dapat diterima oleh konsumen. Promosi merupakan salah satu 
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aspek yang penting dalam menejemen pemasaran, dan sering dikatakan 

sebagai proses berlanjut. Ini disebabkan karena promosi dapat menimbulakan 

kegiatan selanjutnya dari perusahaan (Swastha, 2000:237). Kebijakan 

perusahaan juga berlaku pada perusahaan yang menawarkan produk 

smartphone. 

Salah satu merek smartphone yang terdapat dipasar sekarang ini 

adalah Oppo Smartphone. PT Oppo Electronics Indonesia, vendor smartphone 

Oppo asal China, menargetkan pangsa pasar di atas 10% dari total pasar 

smartphone Indonesia tahun ini yang diestimasi mencapai nilai 16,5 juta 

unit.Pada kuartal I Oppo berhasil menjual 450.000 unit smartphone.Jumlah 

tersebut meningkat 33% menjadi 600 ribu unit di kuartal II.Sedang jelang 

akhir kuartal III ini, Oppo telah menyentuh angka 700 ribu unit 

(http://gadget.bisnis.com). Kondisi ini terjadi karena adanya dukungan dari 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahan baik melalui media cetak 

maupun elektronik, dimana selama ini Oppo Smartphone gencar melakukan 

kegiatan promosi terutama melalui media elektronik yaitu dengan 

mensponsori suatu acara di televisi. Selain itu perusahaan juga tetap menjaga 

kualitas produk yang ditawarkan yaitu dengan memberikan pelayanan purna 

jual kepada konsumen. 

Penelitian mengenai pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap 

keputusan pembelian dilakukan oleh Sulistya (2004) yang diperoleh hasil 

bahwa kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian hanphone 

android dan kualitas produk merupakan dominan mempengaruhi keputusan 
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pembelian. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Intan Suti (2010) yang 

dipeorleh hasil bahwa terdapat pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap 

keputusan pembelian handphone Esia dan kualitas produk merupakan faktor 

yang dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. 

Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai kajian secara 

empiris bahwa terdapat keterkaitan antara kualitas produk dan promosi dalam 

keputusan pembelian yang dilakukan. Hasil penelitian ini merupakan 

pengembangan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan 

menggunakan obyek serta indikator penelitian yang berbada. Berdasarkan 

urian di atas makapenulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“ 

Pengaruh Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Oppo Smartphone  di Kota Malang” 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut:  

1. Apakah kualitas produk dan promosi berpengaruh secara nyata terhadap 

keputusan pembelian Oppo Smartphone di Kota Malang? 

2. Manakah dari variabel kualitas produk dan promosi yang berpengaruh 

dominan keputusan pembelian Oppo Smartphone di Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kualitas produk dan promosi berpengaruh secara nyata 

terhadap keputusan pembelian Oppo Smartphone di Kota Malang 
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2. Untuk mengetahui variabel kualitas produk dan promosi yang berpengaruh 

dominan keputusan pembelian Oppo Smartphone di Kota Malang 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak 

manajemen perusahaan dalam usaha untuk mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian melalui peningkatan atas 

kualitas produk dan kegiatan promosi yang dilakukan. 

2. Bagi Pihak Lain 

Diharapakan dapat dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau 

referensi bagi pihak-pihak lain yang merasa tertarik di bidang ini. 

 


